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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa rajavar-
tiolaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tili n-
tarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisä-
asiainministeriölle että rajavartiolaitokselle. Tarkastuksen ovat suorit-
taneet ylitarkastaja, HTM Osmo Valtonen ja tarkastaja Reijo Luoma-
la. Tarkastusta on valvonut tarkastuspäällikkö, JHTT  Erkki Pitkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut rajavartiolaitoksen tilinpäätökseen, tili n-
päätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskenta-
toimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien 
keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

 

TILINPÄÄTÖS JA LASKENTATOIMI 

Tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, laskelmien tarkastelu ja kirjanpito 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perusta-
na olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen sel-
vittämiseksi ovatko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot olennaisilta osil-
taan oikein laaditut. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskiana-
lyysiin perustuen. 

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta on tarkastuksessa 
todettu laadituiksi säännösten mukaisesti.  
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Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien si-
sältöä ja esittämistapaa sekä sen perustana olevaa laskentatointa on 
tarkastettu rajatusti kustannus- ja työaikatietoihin painottuen. Tarkas-
tus on kohdennettu esitettyjen tietojen oikeellisuuteen olennaisuus 
huomioon ottaen. Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjen tietojen 
riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena. Tarkastetut tuloksellisuustie-
dot todettu luotettaviksi. Esitettyjä tietoja voidaan pitää riittävinä. 
Toimintakertomuksessa esitettyjen vaikuttavuustunnuslukujen osalta 
on todettu vain laskentamenettelyjen jatkuvuus aiempiin vuosiin ver-
rattuna. 

Palvelussuhdeasuntojen tuotoista ja kustannuksista laaditun kustan-
nusvastaavuuslaskelman mukaan tuotot olivat 13,1 Mmk,  kustan-
nukset  33,5 Mmk ja alijäämä 20,4 Mmk, josta poistojen ja korkojen 
osuus oli 15,7 Mmk. Hintatukea käytettiin 4,7 Mmk. Valtion vuoden 
2000 talousarvion mukaan toimintamenomäärärahaa sai käyttää 
palvelussuhdeasuntojen liiketaloudellisin perustein määräytyvien 
vuokrien alentamiseen enintään 6,5 Mmk. Valtiontalouden tarkastus-
virasto toistaa vuosi sitten esittämänsä näkemyksen, että rajavartio-
laitoksen tulisi selvittää yhdessä sisäasiainministeriön kanssa, mitä 
edellytyksiä olisi käsitellä palvelussuhdeasuntojen vuokria muina 
kuin liiketaloudellisina suoritteina.  

Toisena kustannusvastaavuuslaskelmana on esitetty maksuperuste-
lain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista laskelma ilma-
aluksilla suoritettavien sairaankuljetusten tuotoista ja kustannuksista. 
Tuotot olivat 1,6 Mmk, kustannukset  3,0 Mmk ja alijäämä  1,4 Mmk.  

Kustannusvastaavuuslaskelmia voidaan pitää luotettavina ja laskel-
mien tietoja riittävinä.  
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Tarkastetuilla alueilla laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti 
järjestettynä ja hoidettuna.    

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen, hankintojen, toiminnan tuottojen, henkilös-
töhallinnon tietojärjestelmien ja työnkulkujen sekä ylimmän johdon 
eräiden viranhoitotapojen tarkastuksen yhteydessä.  

Tarkastuksen perusteella ei ole olennaista huomautettavaa. 

 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Ylitarkastaja, HTM  Osmo Valtonen 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö 
 Rajavartiolaitoksen päällikkö 
 Valtiokonttori 
  
H:\tilintarkastuskertomukset\2000\0153092.doc  


